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O NOSSO COMPROMISSO COM AS CRIANÇAS EM MOÇAMBIQUE DE 
2019 -2021 PARA QUE ELA SOBREVIVA, APRENDA E SEJA PROTEGIDA

Sumário 
Populacional 

28M
População total 
de Moçambique

Nutrição

Education

Casamento Prematuro e Gravidez Precoce 

Violência Sexual 

Taxa de prevalência de desastres

Aproximadamente 1 em cada 10 raparigas 
sofre violência sexual antes dos 18 anos. Para os 
homens, o rácio é de 1 em cada 100. 

As regiões centro e norte são as mais afectadas 
pelas cheias, e perfazem 85% das áreas afectadas; 
75% pelo ciclone; e 93% pela seca.

Contacte-nos: Save the Children em Moçambique | P.O.Box 1854, Maputo | Telefone: +258 21 493 140 | Info: scimoz@savethechildren.org

Objectivos Estratégicos  
Modelo Operacional Para O Nosso 
Plano 2019-2021 

Educação

Protecção da Criança

Saúde e Nutrição

Direitos da Criança e Governação

Assegurar que todas as crianças em idade escolar tenham acesso a 
uma educação de qualidade. 

Reduzir a violência contra as crianças nas comunidades e escolas.  

Reduzir a mortalidade e morbidade infantil relacionadas a causas 
tratáveis e preveníveis. 

Influenciar o governo moçambicano a tornar-se mais eficiente em 
termos de prestação de contas e provisão de serviços sociais básicos 
para o cumprimento dos direitos da criança. 
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da população está abaixo 
dos 18 anos

52%

77.9% das crianças urbanas (12-23 
meses de idade) têm recebido todas as 
vacinações comparativamente a 61.7% das 
crianças das áreas rurais. 

43% das crianças em Moçambique são 
malnutridas. A taxa de amamentação 
exclusiva é de 41%.

O nível de proeficiência das crianças da 
segunda e terceira classes é de: 

• Leitura (78% rapazes; 77% raparigas)

• Matemática (70% rapazes; 64% 
raparigas)

• 48% of girls get married before the 
    age of 18 years and 14% before 15 years. 

• 67% e 49.8% das raparigas adolescentes 
tiveram o seu primeiro filho aos 19 e 18 anos, 
respectivamente. 

 

Saúde

20% da população tem 
menos de 5 anos de idade 

 

Crianças

e

Apoiar as famílias para que tenham renda e recursos adequados, 
para que possam investir nos seus filhos, de modo que eles 
sobrevivam, aprendam e sejam protegidos. 

Pobreza Infantil

 

Reunir evidências 
empíricas de impacto

Aumentar o uso das 
abordagens da SCI 

em todos os 
sectores  

Abordagem 
transformacional de 

integração de Género

Integração e 
colaboração entre todas 

as áreas temáticas e 
sectores

Ter intervenções 
baseadas na 

programação dos 
direitos da criança

OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS ADICIONAIS
Género Casamentos Prematuros Resposta Humanitária e Resiliência  

Assegurar que os nossos programas são 
sensíveis ao género e 50% transformativas 

de género. 

Reduzir a prevalência de casamentos prematuros e 
assegurar que as raparigas alcançam o seu potencial em 

todos os apectos da sua vida. 

Melhorar a sobrevivência infantil, bem-estar e 
resiliência familiar através de uma adequada 
preparação de Redução de Riscos de Desastres. 

Save the Children Moçambique

Taxa de Mortalidade Neonatal é de 34 por 
cada 1000  nascimentos vivos. Infecções, 
nascimentos prematuros e asfixia são as 
principais causas de morte. 

Pobreza Infantil

48% das crianças estão a passar por 

duas ou três privações severas.  

CONTEXTO


